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A Comissão de Residência Médica - COREME da Irmandade da Santa casa 

de Misericórdia de Porto Alegre em conformidade com a portaria 001/95, 

comunica as seguintes orientações para o Concurso de Residência Médica para o 

ano de 2009:  

Os Programas de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Dermatologia, 

têm duração de três anos. 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem       2 vagas 
Dermatologia                                                 1 vaga  

 
 
1ª ETAPA - Eliminatória  
- Prova escrita sobre Medicina Geral – Exame AMRIGS 2008 – Obrigatório, a 

ser realizado em 09/11/2008, em local informado pela AMRIGS. 
- Os candidatos classificados na 1ª etapa do PRM de Radiologia e  

Diagnóstico por Imagem , deverão entregar o currículo nos dias 01 e 
02/12/2008, na Unidade de Ensino na Santa Casa, sit uada no 7º andar 
do  Pavilhão Cristo Redentor ( um dos hospitais do comp lexo),  no 
horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, juntamente com a carta de 
recomendação a que se refere o item 2 da documentação e uma  fotografia  
3x4 ou 2x2 .  

- Os candidatos classificados na 1ª etapa do PRM de Dermatologia deverão 
entregar o currículo nos dias 27 e 28/11/2008 na Un idade de Ensino na  
Santa Casa situada no 7º andar do Pavilhão Cristo R edentor ( um dos 
hospitais do complexo), no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h e uma  
fotografia  3x4 ou 2x2 . 

- Ao aluno classificado que não entregar o currículo nestas datas será 
atribuída nota zero, eliminando-o do processo automaticamente. 

 
2ª ETAPA – Classificatória  
-      Argüição Curricular 
-  Análise de Currículo 
-  Serão chamados para 2ª etapa – Argüição Curricular e Análise de Currículo 

os 10 primeiros classificados no exame AMRIGS no PRM d e Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem  os 05 primeiros classificados no PRM de 
Dermatologia.  

- O candidato que não comparecer a 2ª etapa estará desclassificado. 
Os pesos atribuídos a cada um dos itens do processo de seleção  
serão os seguintes: 
Exame AMRIGS  .................................   90% 
Currículo e Argüição..............................10% Distribuídos da seguinte forma: 
 
Argüição ( 6% )  
Pontos a serem avaliados: postura, apresentação pessoal, clareza de idéias, 
objetivos futuros, conhecimentos gerais entre outros. 
 
 
 
 
 



Análise de Currículo ( 4% )  
Pontos a serem avaliados: Conhecimentos em língua estrangeira, 
conhecimentos de informática, publicações, estágios extra - curriculares, 
apresentação de temas livres / aulas. 
A nota final será o somatório das notas parciais, já multiplicadas pelo seu 
respectivo peso. 
Em caso de empate na classificação será utilizado, para valorização do 
desempenho o seguinte critério:  
 
1º - Melhor desempenho, por ordem decrescente, nas seguintes provas: 
a ) Exame AMRIGS 
b ) Argüição 
c) Currículo 
 
2º - O candidato de maior idade 
 

Recursos:  Conforme disposto na Res. 8/2004 da C.N.R.M. – M.E.C., o candidato terá 
direito a entrar com recurso até dois dias úteis após cada uma das fases (segunda 
classificação final ), na Unidade de  Ensino da Santa Casa. Na primeira fase o recurso 
será analisado pela AMRIGS. 

 
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 
    As inscrições realizar-se-ão de 15/09 à 13/10/2008 exclusivamente através 

dos endereços eletrônicos www.faurgs.ufrgs.br/concursos ou www.amrigs.org.br , e de 

segunda a sexta-feira no horário das 8h às 18h, haverá um posto de inscrições na 

AMRIGS para os candidatos que não tiverem acesso à internet. O valor da inscrição é 

de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO : 

a) Cópia Autenticada da Carteira de identidade (civil ou Militar), 
b) Cópia autenticada CIC; 
c) Cópia autenticada do Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina 
ou certificado de conclusão de curso de medicina em instituição brasileira ou 
declaração de instituição de ensino superior brasileira de que está cursando o 12º 
semestre ou diploma obtido no exterior, devidamente revalidado no Brasil, conforme 
legislação vigente. 
 
IMPORTANTE:  
 
Os documentos para inscrição deverão ser enviados, por sedex para a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – Unidade de Ensino, Rua Professor  
Annes Dias, 295, Bairro Centro- Porto Alegre/ RS, CEP 90020-090 – a/c de Gisele 
Mattos, ou entregues pessoalmente na Unidade Ensino localizada no 7º andar do 
Pavilhão Cristo Redentor (um dos hospitais do Complexo Hospitalar). 
  
 
Inscrições de estrangeiros / brasileiros com curso médico no exterior.  
Para Candidatos estrangeiros, efetivarem sua inscrição, estes devem apresentar visto 
de permanência, diploma revalidado, registro no CRM-RS e certificado de proficiência 
em língua portuguesa. 



Para candidatos brasileiros que realizaram o curso médico no exterior, estes devem 
apresentar o diploma revalidado e número do registro junto ao Conselho Regional de 
Medicina do RS. 
 

  Documentação que deverá ser  entregue na Santa Ca sa  por ocasião da 
matrícula  

 

           * A documentação referente ao item 1ª Etapa, deverá ser entregue por 

ocasião da formalização do termo de aceitação da vaga.  

 
 1. Fotocópias autenticadas : RG, CPF, CRM 

- Declaração de que é aluno do último semestre de medicina em curso 

reconhecido pelo MEC ou Diploma de conclusão do curso de medicina em Escola 

Médica Brasileira. 

    No caso de candidatos estrangeiros : Visto de permanência no país; se 

diplomado no exterior deverá ter o diploma reconhecido pelas autoridades 

nacionais competentes. 

 
2. Carta de Recomendação de um professor do curso de graduação em 

medicina (somente para o PRM de Radiologia e Diagnóstico por Imagem). 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS ARGÜIÇÕES 

ENTREVISTA 
ÁREA 

Dia Hora 
LOCAL 

Radiologia 
 
 
Dermatologia 

08/12 
 
 

04/12 

15h 
 
 

9h 

 
RX Central da 
Santa Casa  
 
Ambulatório de 
Dermatologia  
 

 

� O resultado final  da seleção será divulgado na COREME ( Unidade de  Ensino ) 
da Santa Casa, até o dia  20 de dezembro de 2008. 

� Os aprovados deverão assinar o contrato de Residênc ia Médica no dia 12  
de Janeiro de 2009, no horário das 9 h às 12h e das  14h às 16h, na Unidade 
de Ensino da Santa Casa, situada no 7º andar do Pav ilhão Cristo Redentor. 
O candidato aprovado que não comparecer no dia 12/0 1/2009, para 
assinatura do contrato automaticamente perderá a va ga, cabendo a 
COREME chamar o candidato seguinte de acordo com su a classificação. 

� Os Programas de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Dermatologia iniciam 
em 03 de Fevereiro de 2009. 

 


